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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb..
Dne 23. 06. 2020 byla MěÚ Lysá nad Labem, Odboru výstavby a životního prostředí doručena
žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“),
Žádost neobsahovala veškeré náležitosti dle výše uvedeného zákona, a proto byl žadatel vyzván
k doplnění své žádosti.
dne 3. 7. 2020 doplnil chybějící náležitosti a původní
žádost ze dne 23.6. 2020 doplnil o další otázky.
Požadovaná informace:
Žádáme tímto o následující informace
1. Poskytnutí dokladu „stanovisko ŽP č.j. 75403/2018/Sam/183/OŽP
2. Kdo a proč podal žádost o kácení dřevin (55m2 souvislého porostu dvou mladých stromů)
pro stavbu cyklověže na pozemku p.č. 623/17. Kdo a proč vzal žádost o kácení výše
uvedených dřevin zpět?
3. K jaké úpravě projektu došlo?
4. Je k uvedené změně projektu potřeba změnit stavební povolení? Pokud ne, proč
5. Bude pro upravený projekt cyklověže, popř. další související stavby (např.
elektropřípojka) třeba povolení kácení? Pokud ne, proč?
6. Jaké bylo znění stanovisek odboru výstavby a životního prostředí ke stavbě cyklověže na
pozemku p.č. 623/17?
7. Co je předmětem následných sadových úprav po dokončení stavby cyklověže?
Doplnění žádosti ze dne 3.7.2020:
8. Kdo dal příkaz k protiprávnímu pokácení 55 m2 souvislého porostu a dvou mladých
stromů na pozemku p.č. 623/17.
Poskytnutá informace:
1. Požadovaný doklad je přílohou tohoto dokumentu.
2. Žádost o kácení ze dne 1.6.2020 byla podána Odborem městského investora, který
výměru kácení 55 m2 chybně změřil z elektronických mapových podkladů. Odbor
městského investora při podání žádosti o kácení vycházel pouze ze závazného stanoviska
č.j.: MULNL-OVŽP/75403/2018/Sam/183/OŽP, které si chybně vysvětlil, aniž by mu
bylo známo upřesnění stanoviska orgánem ochrany přírody. Po tomto zjištění byla žádost
vzata zpět.
6. Jedná se o totožný doklad, který je požadován v bodě 1.

K bodům 3, 4, 5, 7 a 8 bylo vydáno v souladu s ustanovením § 15 zákona o svobodném
přístupu k informacím rozhodnutí o odmítnutí žádosti, neboť jsou požadovány informace,
které neexistují.
Tato odpověď včetně přílohy je veřejně dostupná na webových stránkách MěÚ Lysá nad
Labem v sekci povinně zveřejňovaných informací.
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